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خبر
توضیحات معاون شهردار گرگان
درباره علل آبگرفتگیهای اخیر
در میدان بسیج
به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری گرگان ،مرتضی فاضلی عارف در
خصوص حادثه آبگرفتگی برخی معابر شهر
گرگان بخصوص در میدان بسیج در پی وقوع
بارش شدید روزهای اخیر در گرگان اظهار کرد:
در این اتفاق در یک بازه زمانی خیلی کوتاه میزان
بارندگی از میزان عادی باالتر بود.وی ادامه داد:
خدا را شاکریم با آنکه میزان بارندگی از میزان
عادی خیلی باالتر بود و ما انتظار اتفاقات بدتر
را داشتیم اما خوشبختانه اقدامات زیربنایی
گرگان در خیابانهای مختلف نشان داد اقدامات
در اکثر نقاط شهر موثر بوده و مشکالت ما به
مرز صفر رسیده است.معاون زیربنایی ،حمل
و نقل و ترافیک شهردار گرگان تصریح کرد:
خاطرمان هست در سالهای نه چندان دور در
بارشهای کمتر از این بسیاری از خیابانهای ما
دچار مشکل آبگرفتگی میشد.عارف گفت :اگر
میزان بارندگی از میزان بارش روزهای گذشته
کمتر باشد تمامی کانالهای زیربنایی در معابر
شهر گرگان جوابگوی مهار بارش خواهد بود.وی
اضافه کرد :برخی بر پروژه میدان اصالح هندسی
میدان بسیج و اقدامات انجام شده در آنجا انتقاد
میکنند در حالی که این پروژه یک پروژه ترافیکی
بوده و مسیرها کانالیزه شده و سطحی به میدان
بسیج اضافه نشده که شهرداری مجبور به اجرای
کانال جدید در این محور باشد.عارف گفت :در
زمان اجرای پروژه اصالح هندسی میدان بسیج
و اجرای  60متری افسران ،صد در صد یکی
از اقدامات انجام شده توجه ویژه به آبهاب
سطحی بود که در موقع اجرای آسفالت ،پروژه
دارای نقشهبردار مقیم بود که در موقع اجرا
مشکلی از نظر هدایت آبهای سطحی نداشته
باشیم.معاون زیربنایی ،حمل و نقل و ترافیک
شهردار گرگان خاطرنشان کرد :حتی سطح شیب
میدان تغییری نکرده و ما تنها میدان را کوچکتر
کرده و دسترسیها را تغییر دادیم.عارف بیان
کرد :با توجه به آمارهای ارائه شده این پروژه از
موفقترین پروژههای ترافیکی شهر گرگان بوده و
میزان تصادفات منجر به جرح و فوت را به شدت
در میدان بسیج کاهش داده است.وی متذکر
شد :حتی در پروژه میدان بسیج و  60متری
میدان بسیج  ،شهرداری کانالهای آبهای
سطحی را بر اساس طراحی انجام شده به اجرا
گذاشت و کانالها هیچ مشکلی نداشت و آب را
به مسیر مورد نظر هدایت و عملکرد خود را به
طور کامل انجام داد.معاون زیربنایی ،حمل و
نقل و ترافیک شهردار گرگان تصریح کرد :علت
آبگرفتگی شدید آب در میدان بسیج و ورودی 60
متری افسران ،متاسفانه ورود آبهای سطحی
از منطقه هزارپیچ به این نقطه بوده است.عارف
تاکید کرد :در تصاویر ثبت شده مشخص است
کانالها  100درصد در حال عمل کردن در این
شرایط است و با ظرفیت کامل در حال انتقال
آبهای سطحی است.وی اضافه کرد :متاسفانه
ورود آبها از هزارپیچ و شدت بارش باران با
وجود ظرفیت باالی کانالهای موجود ،مازاد
آب به داخل خیابان آمده و آبگرفتگی ایجاد
شد.معاون زیربنایی ،حمل و نقل و ترافیک
شهردار گرگان خاطرنشان کرد :البته باید بر
این هم توجه کنیم زمانی که بارندگی که بعد از
چند دقیقه از شرایط عادی خودش خارج شد
در این محور آب کامال فرو نشست و از طریق
کانالها آب منتقل شد.عارف گفت :ما تنها فقط
در این نقطه از شهر دچار مشکل بودیم و سایر
نقاط شهر با کمترین مشکل ممکن همراه بود و
حتی مشکلی هم نداشتیم و ما باید فکری را برای
این نقطه از گرگان کنیم که با بازدیدهای انجام
شده و بررسیهای فنی در حال تدوین و اجرای
طرحی هستیم که در آینده شاهد چنین مشکلی
نباشیم.وی بیان کرد :در زمان اجرای پروژه 60
متری افسران به منظور حل نگرانیها ،اقدام به
اجرای کانال  1در  1.10در مسیر انجیراب کردیم
که این پروژه حدود  360متر طول دارد که حدود
 100متر آن اجرایی شده است.

اخبار

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی:

روند توسعه گازرسانی در آذربایجان شرقی مطلوب و چشمگیر است
داوودی ،رئیس مجمع نمایندگان استان در
مجلس شورای اسالمی با حضور در شرکت گاز
آذربایجان شرقی و بررسی روند اجرای پروژه های
گازرسانی افزود :بررسی عملکرد شرکت گاز استان
حاکی از شتاب رو به رشد گازرسانی به روستاها و
بخش های صنعتی در سال های اخیر می باشد.
وی با تأکید بر اتمام پروژه های در دست اجرا
و مقاوم سازی شبکه های تحت بهره برداری
اظهار داشت :استان آذربایجان شرقی در پایان راه
گازرسانی شهری و روستایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی نیز در
این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گاز
استان و روند اجرای پروژه های گازرسانی ،تصریح
کرد :در حال حاضر  100درصد خانوار شهری و
 67/96درصد خانوار روستایی تحت پوشش گاز
طبیعی قرار دارند و با به ثمر رسیدن پروژه های
در دست اجرا ،بهره مندی خانوارهای روستایی به
99/25درصد افزایش خواهد یافت.
سیّدرضا رهنمای توحیدی ،در ادامه اظهار کرد:
کل شبکه و انشعابات گاز در سطح استان ،هر
سال یک بار نشت یابی گردیده و ضمن ضخامت
سنجی ،پتانسیل نقاط منتخب اندازه گیری و بر
اساس تحلیل نتایج درخصوص بازسازی و مقاوم
سازی تصمیم گیری و اقدام می گردد.
تجهیز  270ایستگاه گازرسانی به فن آوری
نظارت و پایش مستمر
 270ایستگاه گازرسانی در استان از طریق
تجهیزات سیستم مانیتورینگ ،بصورت شبانه روزی
مورد نظارت و پایش قرار می گیرند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعالم
این خبر گفت :تمامی ایستگاه های گاز ورودی به
استان ،ایستگاه های گاز جایگاه های  CNGو نیز
ایستگاه های صنایع عمده استان ،به تعداد 270
ایستگاه به فن آوری مانیتورینگ مجهز گردیده و
میزان گاز ورودی و خروجی ،مورد نظارت و پایش
مستمر قرار می گیرد.
سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه
سیستم های مانیتورینگ مطابق با دستورالعمل
های شرکت ملّی گاز ایران استقرار یافته است،
تصریح کرد :سامانه مانیتورینگ ایستگاه های
تقلیل فشار ،ابزار دقیقی برای مدیریت نحوه توزیع
و مصرف گاز طبیعی و باالنس شبکه گاز مصرفی

تبریز – فالح :رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی گفت :روند توسعه گاز در آذربایجان شرقی مطلوب و چشمگیر است.
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مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد :مهم
ترین مزیت این سیستم ،کنترل میزان گاز ورودی
استان و پایش شرایط ایستگاه ،علی الخصوص در
زمان پیک مصرف و فصول سرد سال و همچنین
کنترل وضعیت و صح ّت عملکرد ایستگاه های
عرضه گاز  CNGو مصارف عمده می باشد.
امسال تمامی بخش های تولیدی و صنعتی
استان گازدار می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
همچنین وعده نزدیک رسانی و تأمین گاز تمامی
بخش های صنعتی استان را در سال جاری داد.
سیّدرضا رهنمای توحیدی گفت :از زمان ابالغ

مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر نزدیک رسانی گاز به
بخش های تولیدی و صنعتی مشمول این مصوبه،
شرکت گاز  97درصد نزدیک رسانی تعهدات خود
را در این بخش تحقق بخشیده است.
وی ادامه داد :از 663واحد صنعتی مشمول این
مصوبه 643واحد نزدیک رسانی شده و صرفا ً 20
واحد باقیمانده که به یاری خدا این تعداد نیز در
سال جاری به جرگه مصرف کنندگان گاز طبیعی
خواهند پیوست.
توحیدی با اشاره به اهمیّت جایگزینی گاز طبیعی
با سایر فرآورده های میان تقطیر ،تصریح کرد :گاز،
انرژی پاک و دوستدار محیط زیست بوده و بهره
مندی بخش های صنعتی و تولیدی از گاز طبیعی،

عالوه بر حفظ محیط زیست ،از بعد اقتصادی نیز،
بلحاظ ایجاد ارزش افزوده ،اهمیّت قابل توجهی
برای استان خواهد داشت که از دستاوردهای
پروژه نزدیک رسانی شبکه گاز به واحدهای صنعتی
مشمول مصوبه شورای اقتصاد صرفه جویی57/2
میلیون لیتر سوخت مایع در سال می باشد.
همچنین احداث و افزایش ظرفیت  7مورد
ایستگاه  C.G.Sدر سطح استان با ظرفیت بالغ
بر  500000متر مکعب بر ساعت در دستور کار
واحدگازرسانی به صنایع قرار دارد که این مهم،
تامین گاز تمامی زیرساخت های الزم برای تامین
گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را در سطح استان،
در صورت وجود تقاضا فراهم می نماید.

بازدید فرماندار و معاون فرمانداری شهرستان قرآنی استهبان از روستاهای دهستان ایج

احمدرضا کمالی سروستانی فرماندار شهرستان استهبان به
همراه رضا میرزاده معاون فرماندار  ،بخشدار بخش مرکزی
و محسن ابراهیمی مدیر بنیاد مسکن از روستاهای گردشگری
دهستان ایج این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،فرماندار
شهرستان استهبان در حاشیه این بازدید با تقدیر از خدمات
بنیاد مسکن در رونق و توسعه گردشگری در مناطق روستایی
،توسعه گردشگری روستایی را از جمله راهکارهای ایجاد درآمد
پایدار در روستاها دانست و بیان داشت :روستاهای سطح
شهرستان استهبان به ویژه دهستان ایج دارای جاذبههای فراوان
گردشگری تاریخی و طبیعی است که زمینه را برای اجرای طرح

وزیر نیرو گفت :

انجام عملیات گسترده جهت رفع
آسیب و پایداری شبکه برق در
شمال خوزستان

های توریستی فراهم نموده است.فرماندار شهرستان استهبان در
ادامه افزود  :برای ایجاد اشتغال باید از سرمایه گذاری حمایت
کرد و زمینه را جهت حضور و فعالیت سرمایه گذاران فراهم کنیم
.کمالی سروستانی همچنین با بیان اینکه روستاهای شهرستان
استهبان ظرفیت و استعداد مناسب برای توسعه گردشگری
روستایی دارند اظهار داشت :برای رفع مشکالت ،عالوه بر
همکاری ادارات با یکدیگر باید به صورت جهادی اقدام کرد و
با حضور در میان مردم و نقاط مختلف شهرستان از نزدیک در
جریان مسائل ومشکالت قرار گرفت و جهت ارتقاء و پیشرفت
شهرستان سعی و تالش کنیم  .نماینده عالی دولت در شهرستان
استهبان با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در زمینه توسعه

روستایی و شهری خواستار تداوم اقدامات محرومیت زدایی در
این شهرستان شد و گفت :هر چند فعالیت های موثری در زمینه
توسعه در این شهرستان انجام شده اما همچنان حجم محرومیت
ها باال است و برای رسیدن به عدالت درتوسعه باید تالش شود
که سهم بیشتری از اعتبارات و فعالیت های اجرایی و عمرانی
در شهرستان استهبان انجام گردد.محسن ابراهیمی مدیر بنیاد
مسکن شهرستان استهبان نیز با بیان اینکه روستاییان شریف
ترین اقشار جامعه هستند که باید از عدالت متوازن در توسعه
خدمات زیر بنایی بهره مند باشند ،افزود  :توسعه و عمران و
آبادانی کلید اصلی محرومیت زدایی است.ابراهیمی افزود :بنیاد
مسکن در همه عرصه های محرومیت زدایی درکنار مردم بوده و
در سالهای گذشته گام های اساسی و موثر برای توسعه شهری
و روستایی برداشته است .وی با بیان گزارشی از فعالیت های
توسعه و عمران و محرومیت زدایی در سطح شهرستان استهبان
تاکید کرد در سال گذشته بنیادمسکن محرومیت زدایی و توسعه
روستایی را در این شهرستان تداوم بخشیده است به بیان
عملکردهای عمران روستایی و محرومیت زدایی در شهرستان
استهبان پرداخت .در این بازدید شاهسوندی بخشدار بخش
مرکزی شهرستان استهبان نیز با ارائه پیشنهاداتی بر لزوم تداوم
توسعه و عمران منطقه ای در این شهرستان تاکید کرد .شایان
ذکر است در این بازدید ضمن دیدار و گفت وگو با اهالی ،مسائل
و مشکالت روستاهای پل شکسته  ،درب قلعه و باغشاد از
نزدیک مورد ارزیابی ،بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و تصمیمات
الزم جهت رفع مسائل اتخاذ گردید.

سود قابل تقسیم سهامداران شرکت پاالیش نفت بندرعباس تعیین شد

مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت
برق منطقه ای خوزستان گفت :با یک عملیات
گسترده آسیب دیدگی ها و گداختگی های
ناشی از افزایش دما در شبکه برق شمال استان
خوزستان برطرف شد.محسن مرادی بیان کرد:
افزایش دمای هوا و تداوم آن باعث باال رفتن
مصرف انرژی و در نهایت گداختگی تجهیزات
برق شد که نیاز به برطرف شدن داشت.وی با
بیان اینکه در صورت برطرف نکردن آسیب های
به وجود آمده ،ممکن بود خاموشی های گسترده
تری در شبکه رخ دهد ،افزود :با یک عملیات
گسترده در مدت زمان سه ساعت با انتقال بار
و خاموشی های حداقلی گداختگی ها و آسب
های ایجاده شده برطرف و شبکه به حالت عادی
برگشت.مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد:
این عملیات اصالح شبکه در گستره جغرافیایی
شمال خوزستان و بصورت همزمان در مناطق
اندیمشک ،دزفول ،شوش ،عبدالخان ،هفت
تپه و آهودشت انجام شده است.مرادی توضیح
داد :با توجه به جایگاه و اهمیت ناحیه شمال در
شبکه برق رسانی ،این رفع اشکال های به وجود
آمده باعث پایداری شبکه برق ناحیه شمال و
کل شبکه برق منطقه ای خوزستان شده است.
وی با تشکر از همکاری و صبوری مردم از آنها
خواست تا در روزهای گرم در مصرف برق صرفه
جویی بیشتری باشند تا شبکه برق دچار حادثه و
خاموشی های ناخواسته نشود.

رییس اداره حراست مخابرات
منطقه مرکزی معرفی شد
اراک ـ کمالآبادی :آیین تکریم عباس عیسی
آبادی رییس پیشین و معارفه محمود حسین
آبادی رییس جدید اداره حراست مخابرات
منطقه مرکزی برگزار شد.به گزارش اداره
روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی؛ در این
جلسه که میثم یدی آزمایی ،مدیر کل دفتر
مرکزی حراست شرکت مخابرات ایران  ،نماینده
حراست کل استان مرکزی وجمعی از مدیران
ارشد مخابرات منطقه مرکزی حضور داشتند
 ،ملک حسینی مدیر مخابرات منطقه مرکزی
در سخنانی با تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه
حراست در سازمان  ،وظیفه اصلی حراست
راحفاظت از سازمان و پرسنل در برابر تهدیدات
بیان کردواظهار داشت :وظیفه اصلی حراستها
در ادارات ،حفظ و حراست آرمانهای انقالب
اسالمی و صیانت از ارزشهای انقالبی و اسالمی
و بهطورکلی دستاوردهای نظام اسالمی و ایجاد
فضای سالم و امن کاری ،پیشگیری از تخلفات
و صیانت از حیثیت و جایگاه کارکنان سازمان
است.در ادامه میثم یدی آزمایی مدیر کل دفتر
مرکزی حراست شرکت مخابرات ایران نیز در
تشریح ویژگی های فردی عباس عیسی آبادی
از وی بعنوان نیرویی با انگیزه  ،صاحب تخصص
وتجربه و از ذخایر شرکت مخابرات ایران یاد
کرد و افزود :از ایشان به عنوان قایم مقام دفتر
مرکزی حراست شرکت مخابرات ایران استفاده
خواهد شد .یدی آزمایی همچنین با معرفی
محمود حسین آبادی به عنوان رییس جدید
حراست مخا برات مرکزی ،اظهار امیدواری کرد
با همکاری و همراهی سایر مدیران و کارکنان
در تحقق اهداف شرکت موفق و پیروز باشند.
گفتنی است در این مراسم از سعید بادکوبه
ومحسن صالح فرد به جهت حسن انجام
وظیفه در امور محوله با اهدای لوح تقدیر تشکر
وقدردانی به عمل آمد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم خبر داد

افتتاح  ۴۱پروژه از طرحهای پویش "الف-ب-ایران"

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت بندرعباس به ازاء هر سهم  420ریال سود تقسیم کرد

ثبت  ۱۶۴مورد جدید مبتال و  ۳فوتی کرونا در ایالم

رضا اردکانیان در ارتباط تصویری با مدیران
صنعت آب و برق استانها با تاکید بر اجرای
طرحهای تدوین شده اظهار داشت :امسال
برای اجرا و افتتاح  ۲۵۰طرح با سرمایهگذاری
 ۵۰هزار میلیارد تومان در صنعت آب و
برق  ۳۱استان در قالب پویش الف-ب-ایران
برنامهریزی شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه هر هفته طرحهای وزارت
نیرو از طریق ارتباط تصویری افتتاح میشود تصریح کرد :تاکنون در
 ۴ماه نخست امسال  ۴۱پروژه در استانها در بخش ساخت و سازها
افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه در بخش سازو کارها  ۳پروژه به ثمر رسیده است
گفت :یکی از این پروژهها سامانه بیمه حوادث مشترکان برق و شامل
سامانه اطالعرسانی تحت وب است.اردکانیان با اشاره به آغاز اجرای ۵۰
پروژه در بخش ساخت و سازها افزود :امروز همزمان عملیات اجرایی ۵۰
پروژه بزرگ در بخش ساخت و سازها آغاز شده که برای اجرا و تکمیل آن
براساس برنامهزمانبندی طراحیهای الزم انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت پاالیش نفت بندرعباس؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت بندرعباس
در تاریخ  31تیر  1399با حضور  74/85درصدی سهامداران برگزار شد و پس از تصویب صورتهای مالی ،با رای اکثریت سهامداران،
مبلغ  420ریال سود قابل تقسیم هر سهم برای سال منتهی به  29اسفند سال  1398تخصیص یافت.بر اساس این گزارش با
توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز استان هرمزگان و مطابق با اطالعیه ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار
در خصوص شرایط برگزاری مجامع ،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت بندرعباس با حضور سهامداران عمده
برگزار شد و به منظور اطالع سهامداران از روند برگزاری مجمع ،با اقدامات مناسب و فراهم سازی بسترهای الزم ،این مجمع از
طریق فضای مجازی که پیشتر در روزنامه های کثیر االنتشار اطالع رسانی شده بود ،به صورت زنده پخش شد.در این ابتدای این
مجمع مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گزارشی از عملکرد شرکت در سال  98در فرآیند تولید ،حجم تولیدات ،صورت های
مالی ،طرح های اجرا شده و در حال اجرا در راستای توسعه پاالیشگاه ارائه کردند .آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص طرحهای ارتقاء کیفیت فرآورده
های سنگین و احداث واحد های جدید کک سازی ،مدیریت گازهای مشعل ،ساخت  6مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی و همچنین گزارشی از
تعمیرات اساسی صورت گرفته در سال  98در واحد های عملیاتی به منظور تضمین تولید مستمر و با کیفیت فرآورده های نفتی و اقدامات صورت گرفته
به منظور حمایت از تولید کنندگان و سازندگان داخلی از مهمترین محورهای گزارش هاشم نامور در این مجمع بود .در ادامه گزارش حسابرس و بازرس
قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی و عملکرد شرکت قرائت شد و مجمع براساس گزارش مذکور تکالیف را مشخص و صورتهای مالی برای سال منتهی
به  29اسفند  1398را تصویب کرد.در رابطه با رعایت ماده  147الیحه اصالحی قانون تجارت ،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان
حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال
مالی منتهی به  30اسفند سال  1399تعیین شد .گفتنی است در تصمیمات مجمع عمومی روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر
االنتشار برای درج آگهی های قانونی شرکت معرفی شدند.

ایالم -خبرنگارابتكار -رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان ایالم از ثبت  ۱۶۴مورد جدید مبتال به
کرونا و سه مورد فوتی در این استان در ۲۴
ساعت گذشته خبر داد.
محمد کریمیان در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :شمار مبتالیان به کرونا در استان به پنج
هزار و  ۱۳۶نفر افزایش یافته و زنگ خطری
برای تداوم وضعیت قرمز در سطح استان است.
وی عنوان کرد :در  ۲۴ساعت گذشته تعداد  ۱۶۴مورد مثبت جدید
بیماری کرونا در استان گزارش شده است.
کریمیان افزود :متأسفانه در  ۲۴ساعت گذشته سه مورد فوتی ناشی
از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از
کرونا تا این لحظه  ۱۵۰نفر است.وی گفت :در حال حاضر تعداد کل
مبتالیان بستری در استان  ۱۳۵بیمار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم بیان کرد :تداوم وضعیت قرمز در
سطح استان نشانگر این است که پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری
اجتماعی مطابق انتظارات رعایت نمیشود.

